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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy, sídlo, právní forma, IČO, IZO, číslo účtu
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary
tel.354 224 150
škola s právní subjektivitou
způsob hospodaření: příspěvková organizace
IČO: 63553597
IZO ředitelství školy: 600009190
číslo účtu školy: 262992484/0300

Zřizovatel školy
Na základě § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a
závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v souladu s § 35 odst. 2 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích se k 30. červnu 2001 na základě Usnesení
zastupitelstva č. ZK 24/01 stal zřizovatel školy Karlovarský kraj se sídlem Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Údaje o vedení školy
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Zástupce ředitele školy

Mgr. Pavel Bartoš
Ing. Lenka Pokludová
Mgr. Martin Capek

Adresa pro dálkový přístup: info@oakv.cz; info@voskv.cz
Údaje o školské radě
Rada Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 167 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), svým usnesením č. RK 430/06/05 ze dne 9. června 2005
zřídila školské rady s účinností od 1. září 2005.
Školskou radu při střední škole ve složení

Ing. Zdeněk Hrkal
Ing. Petr Bursík
Tomáš Vondráček
Dominik Bartoš
Ing. Alena Diblíková
Ing. Pavlína Bartošová

Školská rada při VOŠ byla zrušena se souhlasem zřizovatele k 31. 8. 2012.
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Charakteristika školy
V roce 1937 je v Rybářích otevřena československá obchodní akademie Ústřední matice
školské v Karlových Varech. V prvních poválečných týdnech je předána československé
obchodní akademii budova německé obchodní akademie v Bezručově ulici, postavené v roce
1927. Roku 1949 škola dostává název „vyšší hospodářská škola“ a v roce 1953 je její název
zkrácen na pouhé „hospodářská škola“. V roce 1958 byl v budově ve Šmeralově ulici zřízen
obor cestovní ruch a v roce 1964 přibyla i jazyková škola. Roku 1981 se název školy opět
mění, tentokrát na „Střední ekonomická škola“, od r. 1989 na „Obchodní akademie a vyšší
odborná škola cestovního ruchu“.
Datum zahájení činnosti školy se datuje od 1. 10. 1992. Od 1. 9. 1996 byla zařazena do
sítě škol Vyšší odborná škola cestovního ruchu, denní forma vzdělávání a od 1. 9. 2004 i
dálková forma. Po celou dobu existence zaujímala významné místo ve výchovně vzdělávací
soustavě karlovarského regionu. Od 1. 9. 2008 byl zapsán do školského rejstříku obor
vzdělání Cestovní ruch.
Škola patří mezi střední odborné školy ekonomického zaměření, přesto jsou absolventi
úspěšní v přijímacím řízení i na vysoké školy s humanitním a technickým zaměřením
(pedagogické, filozofické a právnické fakulty, ČVUT), pokračují i ve studiu na vyšších
odborných školách.
Ostatní absolventi nachází uplatnění na domácím i zahraničním trhu práce.
Škola spolupracuje s celou řadou podniků a institucí v oblasti cestovního ruchu z celé
republiky, které nabízejí na základě dlouhodobých praxí uplatnění absolventům VOŠ
v odborných profesích.
K 30. 6. 2020 má škola 381 žáků a studentů, z toho 278 dívek.
Ročník

Třídy ročníku

Obor vzdělání

Forma studia

Počet
žáků/dívky

1.

1

63-41-M/02

denní

30/19

2.

1

63-41-M/02

denní

30/19

3.

1

63-41-M/02

denní

29/23

4.

1

63-41-M/02

denní

27/17

1.

2

65-42-M/02

denní

60/45

2.

2

65-42-M/02

denní

57/46

3.

2

65-42-M/02

denní

58/43

4.

2

65-42-M/02

denní

53/42

1.

1

65-43-N/01

denní

14/10

2.

1

65-43-N/01

denní

13/5

3.

1

65-43-N/01

denní

10/9

15

381/278
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Přehled oborů vzdělání vyučovaných na Obchodní akademii, vyšší odborné škole
cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p. o.
v souladu se zápisem ve školském rejstříku ve školním roce 2019/2020
Střední odborná škola
Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
Obor vzdělání

Název

Forma studia

Délka studia

63-41-M/02

Obchodní akademie

denní

4 roky

65-42-M/02

Cestovní ruch

denní

4 roky

Vyšší odborná škola
Studijní obory zakončené absolutoriem
Obor vzdělání

Název

Forma studia

Délka studia

65-43-N/01

Cestovní ruch

denní

3 roky
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C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2019/2020 zajišťovalo výuku na škole celkem 39 pedagogických
pracovníků. Z celkového počtu pedagogů jeden nesplňoval předepsané vzdělání.
Pedagogický sbor je stabilizován, jeho průměrný věk činí 53,76 let. Výuku zajišťovali 4
příjemci starobního důchodu a 1 příjemce plného invalidního důchodu. V současné době dvě
učitelky čerpají rodičovský příspěvek. Jeden pedagog zakončil specializační studium metodika
prevence.
Členění pracovníků podle věku a pohlaví
Věk
Muži
Ženy

Celkem

do 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 -39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 a více let

1
1
2
1
1
1
2

4
7
4
9
16

1
1
6
8
5
10
18

celkem

9

41

50

Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví
Věk
do 24 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 a více let

1
2
1
1
1
1

4
4
3
9
11

1
6
5
4
10
12

Celkem

8

31

39

Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání
Muži
Ženy
Celkem
Úplné střední odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské bakalářské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské inženýrské

0
0
0
7
1

0
0
1
21
9

0
0
1
28
10

Celkem

8

31

39

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace
Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci
Pedagogičtí pracovníci
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
ICT koordinátor
Koordinátor ŠVP

38
1
1
1
2

1
0
1
-
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D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Střední odborná škola
Ve školním roce 2019/2020 bylo vypsáno jedno kolo přijímacího řízení pro obory
zakončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky proběhly dne 8. 6.2020 formou testů na
základě jednotné přijímací zkoušky, jednalo se o testy z matematiky a českého jazyka.
Pro obor vzdělání Obchodní akademie bylo stanoveno 30 volných míst, celkem
podaných přihlášek bylo 109, přijato bylo 30 žáků, pro obor vzdělání Cestovní ruch pak 60
volných míst, podáno bylo 151 přihlášek, odevzdáním zápisového lístku potvrdilo úmysl stát
se žákem školy v oboru Cestovní ruch 60 uchazečů.

Vyšší odborná škola
Na vyšší odborné škole ve školním roce 2019/2020 byla vypsána dvě kola přijímacího
řízení pro obor Cestovní ruch zakončený absolutoriem. Přijímací zkoušky se nekonaly,
uchazeči byli přijati na základě výsledků u maturitní zkoušky.
Pro obor Cestovní ruch bylo v 1. kole přijímacího řízení podáno 23 přihlášek. V denní
formě vzdělávání bylo přijato 13 uchazečů, ke studiu se zapsalo 13 studentů.
Ve druhém kole bylo podáno 18 přihlášek k dennímu studiu, přijato bylo 14 uchazečů,
z kterých potvrdili všichni účast.
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDCÍCH
MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ

E.1 Přehled o prospěchu a absenci za 2. pololetí - školní rok 2019/2020

Třída

Obor
vzdělání

Snížená známka z
chování

Hodnocení

Počet
žáků
V

P

5

N

2

Průměrný
prospěch

3

Absence na žáka

pořadí

Celkem

pořadí

1. A

63-41-M/02

30

17

13

1,442

2

22,567

2

2. A

63-41-M/02

30

12

18

1,712

11

25,633

5

3. A

63-41-M/02

29

22

7

1,366

1

25/828

6

4. A

63-41-M/02

27

12

15

1,576

6

37,259

10

1. B

65-42-M/02

30

9

21

1,653

9

24,600

4

1. C

65-42-M/02

30

13

17

1,471

3

26,067

7

2. B

65-42-M/02

27

13

14

1,620

7

22,444

3

2. C

65-42-M/02

30

15

15

1,472

4

21,000

1

3. B

65-42-M/02

29

10

17

1,640

8

30,966

9

3. C

65-42-M/02

29

12

17

1,574

5

26,207

8

4. B

65-42-M/02

26

5

21

1,923

12

41,038

11

1,656

10

50,556

12

4. C

65-42-M/02
Celkem

27

8

19

344

148

194

2

2

3

1

3

1

Typ školy

SŠ

Počet žáků celkem
Počet žáků studujících s vyznamenáním

344
148

Počet propadajících žáků

2

Počet žáků opakujících ročník
Počet žáků (neklasifikováni) přestup na jinou školu

0

Počet žáků s ukončeným studiem z prospěchových důvodů
Počet žáků vyloučených ze studia z důvodů chování

0
0

Průměrný počet zameškaných hodin žáka za rok

93,83

Přehled o vyplacených stipendiích podle Pravidel pro poskytování stipendií žákům
vzdělávajícím se ve SŠ zřizovaných Karlovarským krajem za rok 2019/2020
Obor
63-41-M/02
65-42-M/02
celkem

1.
Počet
40
54
94

pololetí
Kč
66 000,84 000150 000,-

8

2.
počet
63
84
147

pololetí
Kč
51 500,66 000,117 500,-

Neomluvená

0,704
0,138
2,385
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E2. Přehled o maturitních zkouškách
Třída 4. A Obchodní akademie
Období: jarní 15. 6. – 19. 6. 2020

počet žáků celkem 27
prospělo 24
praktická zkouška z odborných předmětů

13. 5. 2020
podzim září 2020

počet žáků 3 (3x opravný termín)
prospělo 2, neprospělo 1

Společné části MZ a/ profilová mz
Předmět
ČJL
ANJ/anj
MAT/mat
EKO
UCE
POP

stupeň 1

stupeň 2

stupeň 3

stupeň 4

stupeň 5

průměr

5
17/-/1
9
13
14

11
7/-/7
5
7

9
2/-/8
6
6

1
-/1/3
2
-

1
-/-

2,333
1,423/4,00/1,00
2,185
1,885
1,704

Třída 4. B Cestovní ruch
Období: jarní 15. 6. – 19. 6. 2020

počet žáků celkem 26
prospělo 20
praktická zkouška z odborných předmětů

13. 5. 2020
podzim září 2020

počet žáků 6 (6x opravný termín)
prospělo 4, neprospělo 2

Společné části MZ a/ profilová mz
Předmět stupeň 1
stupeň 2
ČJL
ANJ/anj
NEJ/nej
MAT/mat
ZOEP
UCE
POC

3/15/-/-/4
5
10

7/8/-/-/8
6
9

stupeň 3

stupeň 4

stupeň 5

průměr

11/1/-/1
-/6
8
4

4/1/-/7
6
3

1/1/1
-

2,731
1,520/-/3,000
5,000/2,731
2,600
2,000

9

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2019/2020

Třída 4. C Cestovní ruch
Období: jarní 15. 6. – 19. 6. 2020

počet žáků celkem 27
prospělo 19
praktická zkouška z odborných předmětů

13. 5. 2020
podzim září 2020

počet žáků 8 (8x opravný termín)
prospělo 7

Společné části MZ a profilová mz
Předmět stupeň 1
stupeň 2
ČJL
ANJ
ZOEP
UCE
POC

2
17
7
7
8
-

MAT

stupeň 3

stupeň 4

stupeň 5

průměr

15
5
8
7
9
1

2
3
3
4
-

1
0
-

2,630
2,370
2,259
2,231
2,333
3,000

8
4
9
9
6
-

Výsledek maturitní zkoušky celkem
Třída

Obor vzdělání

4. A

63-41-M/02

Počet
žáků
27

4. B

65-42-M/02

26

4. C

65-42-M/02
celkem

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

10

16

1

-

3

21

2

-

27

5

21

1

-

80

18

58

4

-

Obor vzdělání

Průměrný
prospěch
společné části

Průměrný
prospěch
profilové části

Celkový
průměrný
prospěch

4. A

63-41-M/02

1,926

1,914

1,919

4. B

65-42-M/02

2,192

2,449

2,346

4. C

65-42-M/02

2,148

2,284

2,230

Třída

Typ školy

SŠ

Počet žáků celkem

80

Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním

18

Počet žáků, kteří prospěli

58

Počet žáků opakujících zkoušku

17

- z toho společná část MZ - didaktický test z ČJ
- didaktický test z matematiky
- didaktický test z ANJ
- ústní část ČJ

8
1
1
6

- z toho profilová část MZ – ústní zkoušky

5

- z toho profilová část MZ - písemná

2

Počet žáků, kteří neprospěli

4
10
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E.3 Zpráva o prospěchu a absenci za VOŠ

Zpráva o prospěchu a absenci za zimní období školního roku
2019/2020 za VOŠ
Obor

65-43-N/01

1.VA

Počet studentů:

2.VA

3.VA

25

15

14

4

2

3

13

11

9

z toho v mimořádném
klasifikačním období

0

0

0

neprospěli

1

1

0

neklasifikováni v
mimořádném
klasifikačním období

0

0

0

zanechání nebo
přerušení vzdělávání

7

1

2

1,908

2,029

1,686

Absence

1879

1391

1203

průměr na žáka

75,2

92,7

85,9

Prospěch

s vyznamenáním
prospěli

průměrný prospěch
Počet zameškaných hodin

Zpráva o prospěchu a absenci za letní období školního
roku 2019/2020 za VOŠ
Obor

65-43-N/01

1.VA

Počet studentů:

2.VA
17

13

3

2

11

11

z toho v mimořádném
klasifikačním období

0

0

Neprospěli

0

0

neklasifikováni v
mimořádném
klasifikačním období

0

0

zanechání nebo přerušení
vzdělávání

3

0

1,685

1,583

Absence

546

482

průměr na žáka

21,8

32,1

Prospěch

s vyznamenáním
prospěli

průměrný prospěch
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V letním období školního roku 2019/2020 zpráva o prospěchu a absenci zahrnuje pouze 1. a 2. ročníky VOŠ.
Studenti 3. ročníků denní formy vzdělávání vykonávají dlouhodobou souvislou praxi.

Typ školy

VOŠ

Počet studentů celkem

30

Počet studentů studujících s vyznamenáním

5

Počet neklasifikovaných studentů
Počet studentů vyloučených v průběhu studia

0
3

Průměrný počet zameškaných hodin na studenta

26,95

E.4 Přehled výsledků absolutoria ve školním roce 2019/2020
Studijní skupiny: 3. VA
Období: řádné od 11. 6. do 12. 6. 2020
Počet studentů celkem: 10

Denní forma – řádný termín

Mužů

Žen

Celkem

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

1
1
0

5
3
0

6
4
0

Celkem

2

8

10

Známka
Předmět
Odborné předměty
Cizí jazyk
Absolventská práce a její obhajoba

výborně

velmi dobře

dobře

nevyhověl

4
8
7

4
2
3

2
0
0

0
0
0

Průměr
1,80
1,20
1,30

Náhradní a opravný termín absolutoria se neuskutečnil.

Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Výroční hodnocení
studijní
obory
SŠ
Prospěl
s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Neklasifikováno
Celkem

Ukončování studia

studijní obory
vyšší odborné
MZ
školy

VOŠ
absolutoria

VOŠ
Absolutoria

řádný a opravný

řádný
termín

opravný a
náhradní
termín

148

5

18

6

-

194
2
344

22
0
3
30

58
4
80

4
0
10

-
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Poradenskou činnost Školního poradenského pracoviště zajišťuje ve škole výchovný
poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce.
Služby se zaměřují na prevenci školní neúspěšnosti, prevenci rizikového chování a šikany,
kariéroví poradenství, na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané žáky.
Metodik prevence poskytoval po celý školní rok odbornou pomoc žákům, učitelům a
jejich rodičům především v těchto oblastech:
- aktualizace krizového plánu školy
- aktualizace preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických
jevů
- spolupráce s PPP
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- informační činnosti
- poradenské činnosti
Přehled aktivit metodika prevence v oblasti prevence
- spolupráce při vyšetřování a mapování vztahů ve třídách a přípravě na jednání s rodiči
- konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech
- tvorba dokumentace (krizový plán školy, minimální preventivní program…)
- pracovní schůzka školních metodiků prevence – PPP
-průběžné konzultace s metodikem prevence PPP Karlovy Vary
Realizace Adaptačního kurzu pro žáky prvních ročníků
- seznamovací, komunikační, kooperační aktivity
Řešení kyberšikany ve 2. A
- rozhovor s maminkou postižené žákyně
- sociometrické šetření pomocí standardizovaného nástroje SO-RA-D
- zrealizována třídnická hodina, vyhodnocení, opatření
Individuální řešení problémů (deprese, úzkostné stavy, vztahy ve třídě)
Cyklus přednášek s Městskou policií
- tematické přednášky zaměřené na domácí násilí, právo a morálku, zbraně a
neukázněnost na silnicích realizované pro 1. a 2. ročníky v rámci předmětu Základy
společenských věd
V rámci dalšího vzdělávání metodik zakončil studium specializačních činností, které realizuje
NIDV Karlovy Vary.
Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole. Jeho
činnost je zaměřena na všechny žáky školy v průběhu jejich docházky. Ve zvýšené míře se
zabývá žáky prvních a čtvrtých ročníků, žáky se SPU a žáky problémovými.
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Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
Vzdělávání žáků s SPU probíhá podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny
formou pedagogické intervence nebo formou individuálního přístupu během vyučování.
Potřeby sledovaných žáků jsou individuálně projednávány s příslušnými vyučujícími a
třídními učiteli. Ve školním roce 2019/2020 bylo evidováno celkem 7 žáků, kterým byla
přiznána podpůrná opatření, 4 dívky a 3 chlapci, všichni s druhým stupněm podpůrných
opatření. Všechna podpůrná opatření byla bez finanční podpory.
Informace o studiu na vysokých školách
Výchovný poradce informoval o nabídkách a možnostech studia na vysokých školách.
Materiály byly předávány osobně ve třídách a dále byly přístupné na nástěnce výchovné
poradkyně.
Z celkového počtu 80 maturantů informaci o dalším uplatnění zaslalo 39 absolventů. Přijetí
na VŠ potvrdilo 29 žáků, jedná se především o ekonomické obory, 3 absolventi byli přijati na
zahraniční univerzitu – Northumbria University Newcastle, obor marketing a management.
Na VOŠ začali studovat 4 maturanti, jedná se o obory cestovní ruch, zdravotnictví,
publicistiku, sociální práce. Do zaměstnání nastoupili 3 maturanti.
Prevence sociálně patologických jevů
Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence a vedením školy. Pracoval
s žáky ohroženými školním neúspěchem, s obtížemi chování a byl v kontaktu se zákonnými
zástupci. Poradenská činnost byla zaměřena na školní docházku, prospěch, vztahy ve školním
kolektivu, vztahy mezi žáky a vyučujícími. Jednání se účastnili třídní učitelé, další vyučující,
žáci a rodiče. Z jednání byly pořizovány písemné záznamy.
Kariérový poradce se zaměřuje na individuální konzultace se žáky k volbě
pomaturitního studia, zaměstnání, poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ.
Mezi další aktivity patřilo pořádání přednášek zástupců vysokých škol, pracovních agentur,
Úřadu práce. Kontaktování sociálních partnerů ohledně nabídky různých brigád pro žáky 3.
ročníků. Byly připraveny a následně vyhodnoceny dotazníky o budoucí kariéře žáků.
Kariérový poradce se podílel na přípravě projektového den na téma „Kariéra“, spolupracoval
s výchovným poradcem při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu.
Environmentální výchova
Plán práce EVVO ve školním roce 2019/2020 byl v druhém pololetí velmi ovlivněn
nařízením vlády o zrušení prezenční výuky kvůli coronavirové epidemii od 11. 3. 2020.
Škola opakovaně získala titul udělovaný na 3 roky Klubem ekologické výchovy – Škola
udržitelného rozvoje, opět 1. stupně.
Pokračovala spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary, ekofarmou KOZODOJ, Krajskou
knihovnou a jejími pobočkami, krajskou hygienickou stanicí, školami.
Řada aktivit byla směrována do výuky v předmětech jako je biologie, fyzika, chemie,
ekologie. Pozornost byla věnována tématům zdraví – AIDS, výživa, zdravý životní styl, dále
ekologicky odpovědnému životnímu stylu – voda, energie a její úspory, globální problémy
environmentálního charakteru, postavení člověka ve vesmíru a přírodě.
Do realizace akcí byli zapojováni i třídní učitelé
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Plnění plánu v jednotlivých měsících:
Září
- seznámení žáků 1. ročníků s ekologickým programem školy
Říjen - listopad
- exkurze na ekostatek Kozodoj – 1. A, 1. B, 1. C
Akce je zaměřena na poznávání přírody s ekologickým výukovým programem. Žáci se
seznamují s ekologickým zemědělstvím, s pravidly tvorby bioproduktů, regionálních
produktů.
- preventivní program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí na téma AIDS pro žáky 1.
ročníků
Akce probíhá ve spolupráci s žáky Střední zdravotnické školy v Karlových varech.
- akce se Světem záchranářů
Akce pořádaná pro žáky 1. ročníků spojená s praktickými úkoly zaměřenými na poskytování
první pomoci, jak se zachovat při dopravní nehodě. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti s opileckými
brýlemi. Na závěr si získané dovednosti ověřili testem.
- vědecký festival Týden vědy a techniky v Krajské knihovně
Žáci prvních ročníků se seznamují s úpravou s distribucí pitné vody na Karlovarsku včetně
odvádění a čistění.
- vybudování volně přístupné knihovny PPP „Půjč si, přečti, přines zpět“ pro žáky
Knihovna byla vybudována ve spolupráci s pobočkami knihovny Čankovská a Dolní Drahovice
Prosinec – leden
- návštěva Národního muzea
Žáci si prohlédli výstavu Tutanchámon včetně dalších expozic. V Planetáriu navštívili
interaktivní výstavu spojenou s komentovaným pořadem o postavení naší planety ve
vesmíru, sluneční soustavě, planetách, výzkumu vesmíru kosmickými sondami.
- energie, její výroba a úspory
Žákům byla zadána témata pro projekty a skupinové práce.
V rámci distanční výuky byla s žáky prvních ročníků probírána témata jako Vliv výživy na
zdraví člověka, Kůže a ochrana před slunečním zářením, nemoci kůže, Světlo a jeho význam
pro život, Postavení člověka ve vesmíru, Ozónová díra, její příčiny, důsledky, možná řešení.
Při práci byly sledovány obecné cíle předmětu Základy přírodních věd: orientace v základních
ekologických pojmech, práce s odborným textem, vyhledávání a vyhodnocování informací,
budování pozitivního vztahu k přírodě, úctě k živé i neživé přírodě, vytváření správných
odpovědných spotřebitelských postojů.
Dlouhodobé ekologické projekty
- třídění odpadů: plasty, sklo, plastová víčka, papír, plechovky z nápojových automatů,
použité baterie
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
DVPP

Pedagog

Poznámka

Školení hrazená z projektu ŠABLONY
Bayerová
Němcová
Váňová
Zindrová
Řešení krizových situací
Diviš
Dolejšová
Kantorová
Rajtrová
Polytechnické vzdělávání, použití 3D tisku
Grosser
Výměna zkušeností pedagogických
Bartoš
pracovníků SPgŠ K. Vary
Výměna zkušeností pedagogických
Nídl
pracovníků
Výměna zkušeností pedagogických
Grosser
pracovníků SOAP Podnikatel
Semináře v rámci implementace Krajského akčního plánu
Platforma podnikavosti KAP1
Bartošová
Trénink paměti pro pedagogy
Bartošová
Platforma v oblasti kariérového poradenství Langrová
Mobility učitelů do ciziny
Bartošová
Krajský akční plán 2
Bartoš
Seminář Jak si vybrat vysokou školu
Langrová
Seminář IKAP II
Grosser
Seminář III/2c Inkluze

Jazykové vzdělávání
Cieslarová
Herianová
Čtení je šance – školení NJ
Beran
Kalibrační setkání NÚV čeština pro cizince
Němcová
Školení Zkoušky z ČJ pro cizince
Pokludová
Konference vyučujících ANJ

Školení v rámci programu ERASMUS
Festival bezpečného internetu
Školství 2020
Kariérová poradenství
Akademie Leadershipu pro vedoucí
pracovníky
Klimatické změny a ochrana životního
prostředí
Program mobility

Prague Education Festival

Ostatní
Rajtrová
Růžičková
Diviš
Bartoš
Langrová
Capek

NIDV

Capek

Projekt ERASMUS-Stockholm

Cieslarová
Rajtrová
Růžičková
Bartošová

ERASMUS
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Odborné vzdělávání
Školení učitelů tělesné výchovy
J. Nídl
Výkonnost hotelů a destinací
Bednářová
Diblíková
Farková
Šnajdrová
Roadshow pro školy seminář Microsoft
Capek, Grosser
Regionální konference pro ředitele škol
Bartoš
Seminář pro odborníky v cestovním ruchu
Kašparová
Setkání metodiků prevence
Diviš
Regionální konference CR
Bednářová
Diblíková
Farková
Techambition a matematická gramotnost
Pohanková
Uhrová
Metodické setkání ICT metodiků a
Grosser
koordinátorů
Aktuální otázky výuky práva
Školení k maturitní zkoušce
Školení maturitního komisaře
Chyšková
Langrová
Konzultační seminář pro předsedy MK
Beran
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI

Aktivity školy
Ve dnech 5. - 11. 9. 2019 byl uspořádán pro žáky tří prvních ročků s cílem vzájemného
seznámení se adaptační kurz.
Pro rodiče žáků 1. ročníků je pravidelně organizovaná informativní schůzka
s pedagogy školy (10. 9. 2019).
Tradičně pro zájemce o studium škola pořádá Den otevřených dveří (30. 11. 2019
a 28. 1. 2020).
Již několik let se škola prezentuje na výstavách středních škol pořádaných ve
spolupráci s KÚ. V loňském roce proběhla prezentace ve dnech 26. 9. 2019 v Sokolově
a 3. 10. 2019 v Ostrově.
Žáci všech ročníků se podle svých zájmů zapojují i do mimoškolních aktivit. Již několik
let škola úzce spolupracuje s Občanským sdružením Život dětem. Škola je zapojena
v celostátní veřejné sbírce pod názvem „Srdíčkový den“. Dvakrát ročně žáci oslovují občany
ve městě Karlovy Vary s prosbou o příspěvek na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou
stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Část výtěžku z prosincové sbírky škola
používá pro potřeby žáků.

Výsledky školy ve sportovních akcích
Ve školním roce 2019/2020 se žáci zapojili do sportovních akcí pořádaných AŠSK.
Chlapci i dívky reprezentovali školu v celé řadě sportovních disciplín; stolní tenis, plavání,
sálová kopaná, basketbal, volejbal, florbal challenge, házená, badminton. V rámci okresu se
umisťovali na předních místech.
Krajská kola se z důvodu ukončení prezenční výuky na školách v uplynulém roce nekonala.
Chlapci dále obsadili 2. místo v mezinárodním turnaji Německý pohár futsal, 1. místo
v regionu Západní Čechy ve sportovní disciplíně futsal „Drogy ne, fotbal ano“ a postoupili do
republikového finále.
Tradičně vyučující tělesné výchovy zorganizovali v prosinci pro žáky sportovní den „O vánoční
pohár ředitele školy“ za účasti 70 žáků.
V únoru 2020 se lyžařského výcvikového kurzu v rakouských Alpách zúčastnilo 60 žáků
převážně z prvních ročníků.
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Školní akce Obchodní akademie
Každým rokem absolvují žáci nad rámec řádné výuky řadu dalších výchovně vzdělávacích
akcí; návštěvy výrobních podniků, seznamují se s provozem hotelového a lázeňského
zařízení, s fungováním peněžních ústavů a provádějí nácvik průvodcovské činnosti v českém
i cizím jazyku. V uplynulém roce se jednalo o tyto akce:
září 2019

- prodej anglických učebnic
- ekonomická soutěž ETKOTÝM M. Lázně, žáci 4. A
- jazykově poznávací zájezd do Španělska, žáci 4. B a 4. c ž
- charitativní sbírka Srdíčkový den, účast žáků 3. B
- adaptační kurz pro žáky 1. A, 1. B, 1. C
- přednáška Evropská unie v kostce, 2. c
- přednáška Deskové hry pro nevidomé v rámci předmětu Fiktivní firma 3. A
- přednáška Jak funguje Evropská unie, 2. c
- exkurze do ČNB, 4. A
- preventivní program Hrou proti AIDS, žáci první ročníků
- jazykově poznávací zájezd „Paříž a zámky na Loiře, žáci 2. C

říjen 2019

- Suit UP DEN všichni se hodíme do gala, žáci a pedagogové školy
- akce EVVO – Kozodoj, biopotraviny, ekozemědělství, žáci 1. A, C
- akce EVVO ke Dni zdraví ve světě záchranářů, první ročníky
- přednáška Unilink – možnost studia v zahraničí, 4. ročníky
- návštěva Krajské knihovny - žáci 1. ročníků
- přednáška „30 let svobody“, workshop v Krajském muzeu, 1. A
- Protidrogový vlak, 2. C
- přednáška odborníka z praxe (průvodcování), 2. B
- testování sociální gramotnosti (ČŠI) 3. ročníky

listopad 2019 - divadelní představení The Easy English Theatre, 1. – 3. ročníky
- Pracovní burza – praxe žáků v Rakousku
- Vědecký festival týden vědy akademie věd ČR, 1. A
- přednáška Trendy v hotelovém průmyslu, 2. ročníky oboru cestovní ruch
- přednáška odborníky z praxe, 4. C
- komponovaný pořad pro žáky SŠ Literatura a dějepis v jednom, 4. ročníky
- školní kolo olympiády v dějepisu, účast 7 žáků
- prezentace vysoké školy finanční a správní K. Vary, 4. ročníky
- cyklus přednášek městské policie, Právo a morálka, 1. 2. ročníky
- olympiáda v českém jazyce, školní kolo, účast 13 žáků
- přednáška Marketingové nástroje v praxi, 2. A
- přednáška „Krize v ekonomické sféře“, 3. A
prosinec 2019 - zájezd do Drážďan, Moritzburgu, žáci 2. a 3. ročníků
- dějepisná soutěž O pohár královské mincovny v Jáchymově
- akce Den s handicapem, 1. C
- přednáška „Světová náboženství“ 3. C
- exkurze do planetária v Praze, 1. C a 3. C
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- akce „Přestěhuj svou knihovnu“, pomoc při stěhování pobočky
v Drahovicích, 2. ročníky
- přednáška VŠE Praha, 4. A
- exkurze do ČNB Praha, 3. A
- zájezd do Drážďan, 1. a 3. ročníky, skupina NEJ
- den francouzského filmu pro žáky učící se francouzský jazyk
- školní kolo olympiád v německém jazyce
- přednáška „Stavba mluveného projevu, neverbální komunikace, 4. B a C
- prezentace Univerzity obrany Brno, 4. A
- turnaj v piškvorkách a sudoku
- vánoční turnaj O pohár ředitele školy
- ekonomická olympiáda on-line, do krajského kola postoupilo 6 žáků
leden 2020

- školní kolo olympiády v anglickém, ruském jazyce
- školní kolo v zeměpisné olympiádě, účast 17 žáků
- pomoc při organizaci Olympiády dětí a mládeže
- exkurze do ČNB Praha, 2. A
- prezentace Jihočeské univerzity Č. Budějovice, 4. ročníky
- Evropská unie v kostce, přednáška Eurocentra, 2. B
- školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
- školní kolo soutěže v KOM 1.-3. ročníků

únor 2020

- divadelní představení Hrátky s filmovou hudbou, 1. ročníky
- přednáška pamětníka holocaustu, 2. ročníky
- účast 5 žáků v krajském kole ekonomické soutěže na VŠFS, z 32 soutěžících
nejlepší umístění na 5. místě
- lyžařský výcvikový kurz, žáci 1. ročníků

Od 11. března 2020 byla prezenční výuka nařízením vlády zrušena kvůli coronavirové
epidemii.
Umístění žáků v olympiádách z cizích jazyků, českého jazyka
Anglický jazyk
okresní kolo
3. a 4. místo
Německý jazyk
okresní kolo
3. místo
Český jazyk
okresní kolo
6. a 7. místo

z 10 účastníků
z 8 účastníků
z 12 účastníků

Krajská kola se z důvodu ukončení prezenční výuky na školách v uplynulém roce
neuskutečnila.

Přehled exkurzí, přednášek a akcí studentů VOŠ
Akce studentů

Termín

Nácvik průvodcovské činnosti 2.VA
Zahraniční exkurze do Ambergu (SRN) 1.VA, 2.VA, 3.VA
Nácvik průvodcovské činnosti 2.VA – URBEX K. Vary
Nácvik průvodcovské činnosti 1.VA - TCR
Exkurze – Španělské speciality v Karlových Varech
Nácvik průvodcovské činnosti 3.VA – URBEX K. Vary
Přednáška v krajské knihovně K. Vary „Jak napsat práci?“ – 3.VA

26. 9.
16. 10.
17. 10.
21. 10.
31. 10.
7. 11.
26. 11.
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Přednáška odborníka z praxe – Mgr. Skořepa 1.VA, 2.VA
Nácvik průvodcovské činnosti 2.VA
Nácvik průvodcovské činnosti ve SPJ 2.VA
Exkurze na Okresní soud K. Vary – 1.VA
Nácvik průvodcovské činnosti 3.VA
Francouzský film – Dvorana K. Vary
Přednáška JUDr. Gabányiové „Dědictví“
Přednáška pamětníka holocaustu – 1.VA

27. 11.
28. 11.
6. 12.
9. 12.
11. 12.
16. 12.
7. 2.
13. 2.

VOŠ CR
Jáchymov
K. Vary
K. Vary
Loket
K. Vary
VOŠ CR
VOŠ CR

Odborná praxe studentů VOŠ
Nedílnou součástí vzdělávacího programu vyšší odborné školy cestovního ruchu je
odborná praktická příprava studentů, která je realizována v 1. až 3. ročníku denní formy
vzdělávání.
Dlouhodobá letní exkurze
V prvním ročníku VOŠ v denní formě vzdělávání je každoročně zařazována
sedmidenní dlouhodobá letní exkurze (letní škola). Ve školním roce 2019/2020 byla
organizována u 1. VA v náhradním termínu od 12. 9. do 18. 9. 2020 v Železném Rudě a okolí.
Poznávací provozní praxe
Ve 2. ročníku VOŠ v termínu od 7. 7. 2020 do 21. 8. 2020 absolvovalo 14 studentů
denní formy studia třítýdenní odbornou provozní praxi v podnicích cestovního ruchu. Cílem
této praxe bylo seznámit se s provozními podmínkami zařízení CR a praktikovat na vybraných
pracovištích. Jednalo se o hotely včetně lázeňských hotelů (6 studenti), cestovní kanceláře a
cestovní agentury (4 studenti), infocentra (3 studenti).
Dlouhodobá souvislá praxe
Dlouhodobou souvislou odbornou praxí v délce 16 týdnů v provozu podniků CR
završilo studium 10 studentů 3. ročníku VOŠ. Dlouhodobá souvislá praxe se měla konat v
termínu od 3. 2. 2020 do 24. 5. 2020. Po uzavření škol dne 11. 3. 2020 byla zbývající část
praxe nahrazena uznáním jiné souvislé praxe v podniku cestovního ruchu, kterou studenti
absolvovali během studia (např. brigáda o letních prázdninách). Studenti, kteří neměli
splněný dostatečný počet odpracovaných hodin, museli vypracovat samostatnou práci, která
se týkala podniku cestovního ruchu, kde absolvovali část své praxe. Dva studenti byli na praxi
v hotelu Ernestgrün Rothmüihle Neualbenreuth v SRN a jeden student v hotelu Golf
Fahrenbach Trostaü v SRN. Se všemi podniky byly řádně uzavřeny smlouvy o praxích, které
vymezují obsah, rozsah, cíl a náplň praxe včetně práv a povinností smluvních stran. Cílem a
posláním odborné praxe je seznámení studentů s marketingem a managementem podniku
cestovního ruchu a jeho postavení na trhu. Studenti se seznamují s pracovními metodami a
postupy při zajišťování a realizaci služeb klientů cestovního ruchu.
Odborná praxe probíhá ve formě konkrétní odborné činnosti studenta na pracovišti,
kde ze strany podniku jsou na něho kladeny pracovní úkoly a příslušná odpovědnost za jejich
kvalitní plnění. Jednalo se o hotely včetně lázeňských hotelů (4 studenti), cestovní kanceláře
a cestovní agentury (2 studenti), infocentra (2 studenti) a letiště (2 studenti).

21

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2019/2020

I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 byla ze strany ČŠI, Karlovarský inspektorát na Obchodní
akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace provedena inspekční činnost v době
od 6. – 7. 2. a od 10. – 11. 2. 2020.
Hodnoceným obdobím byl školní rok 2018/2019 a 2019/2020 k datu inspekční činnosti.
Na základě kontrolního zjištění (Protokol o kontrole č.j. ČŠIK-67/20-K ze dne 12. 3. 2020)
byla ze strany školy přijata opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a
zároveň byly odstraněny zjištěné nedostatky.
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J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení
za školní rok 2019/20
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
1.
2.
3.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2019
činnost
hlavní
doplňková
35.299.910,94
127.746,78
35.300.642,12
227.626,10
731,18

99.879,32

k 30. 6. 2020
činnost
hlavní
doplňková
17.905.544,92
35.458,94
17.904.928,85
103.743,50
-616,07

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace

68.284,56

k 31. 12. 2019

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem
z toho:

0,00

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem
toho:
běžné provozní výdaje
zvýšení provozního příspěvku na odvod zvýšených odpisů
poskytnutí finančních prostředků na stipendia z rozpočtu KK

5.120.200,00
4.730.000,00
93.700,00
296.500,00

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
ÚZ 33 353
ÚZ 33 038 Excelence středních škol 2018
ÚZ 33 076 Mezikrajové rozdíly v odměňování pedagog. pracovníků

29.056.675,00

28.651.116,00
12.954,00
392.605,00

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho: dotace MŠMT - Šablony 2017 – celková dotace 569.392,00 Kč
dotace ERASMUS+ (spoluúčast na mezinárodním projektu) € 19 710
Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
Účel daru
Škola ve šk. roce 2019/20 nepřijala dary

513.262,25
431.369,00
81.893,25

částka

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti:
V průběhu školního roku 2019/20 nebyla provedena žádná kontrola v ekonomické oblasti.
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K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Ve školním roce 2018/2019 byla škole poskytnuta dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů – UZ 33 063. Pod názvem „Šablony
2017“ ve výši 569.392,00 Kč. Na této částce se podílí ESF 85 % a státní rozpočet 15 %. Ve
školním roce 2019/20 byla dotace dočerpána ve výši 431.369,00 Kč.
Tohoto projektu se účastní jak pedagogové ze střední školy tak i vyšší odborné školy.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhla školení
v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, jazyků, inkluze, podnikání, kariéry,
osobnostně sociálního rozvoje a výpočetní techniky.
Kromě DVPP byli do výuky pozváni odborníci z praxe, např. z oblasti bankovnictví,
pojišťovnictví, vedení účetnictví na počítači a z oblasti finančních produktů – finanční
gramotnost.
Další z aktivit byla zaměřena na spolupráci škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
Střední logistické školy v Dalovicích, SOA Podnikatel.
Jednou z dalších aktivit na škole bylo zapojení kariérového poradenství do činnosti
školy.
Součástí projektu byla možnost zapojení učitelů do praxe prostřednictvím týdenní
stáže u zaměstnavatelů v Centru dalšího vzdělávání Dvorana a v hotelu Prezident v Karlových
Varech.
Ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“ byla
škole přidělena neinvestiční dotace ve výši 12 954,- Kč. Tato dotace byla určena na
nenárokové složky platů 3 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na přípravě 3 žáků
v grafických předmětech a účastnili se mistrovství ČR. Vyplacena byla v dubnu 2019.
Ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 – Excelence středních škol 2019“ byla
ve školním roce 2019/2020 škole přidělena neinvestiční dotace ve výši 12 750,- Kč. Tato
dotace byla určena na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků, kteří se podíleli
na přípravě žáků na Olympiádu v německém jazyce a soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk kategorii I.. Vyplacena byla v dubnu 2020.
Ve školním roce 2019/20 byl poskytnut příspěvek od zřizovatele ve výši 3 000,- Kč na
zeměpisnou olympiádu, který byl použit na nenárokovou složku pedagogickému
pracovníkovi a na nákup knih pro vítěze olympiády.
Na základě sdělení MŠMT č. j. MSMT-3902/2020-1 zde dne 22. ledna 2020 byla
poskytnuta dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
na projekty využívající zjednodušené vykazován nákladů – ÚZ 33 063.
24

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2019/2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015487 v rozpisu podílu:
ESF 85 % tj. 1.104.061,60 Kč a státní rozpočet 15 % tj. 194.834,40 Kč.
V srpnu 2019 nám byla schválena žádost o grant v rámci programu Erasmus+ školní
vzdělávání – Klíčová akce2, Výzva 2019.
Registrační číslo projektu: 2019-1-DE03-KA229-059587_6.
Finanční podpora z prostředků Evropské unie na realizaci projektu činí 19 710 EUR.
Ve školním roce 2019/2020 bylo z tohoto projektu zatím vyčerpáno 81.893,25 Kč tj. 3 275
EUR.
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L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Testy ECDL - na základě zájmu škola vypsala 11 termínů testování. Certifikát ECDL Core
získalo celkem 33 žáků a studentů školy. Do testování se zapojilo celkem 68 žáků.
Státní základní a všeobecné jazykové zkoušky - škola jako jediná v Karlovarském kraji je
oprávněna organizovat státní jazykové zkoušky.
Od 11. března 2020 došlo k omezení činnosti jazykové školy z důvodu coronavirové
epidemii, proto se ani státní jazykové zkoušky v jarním termínu neuskutečnily.
Zkoušky z češtiny pro cizince - škola byla zapsána do seznamu škol oprávněných
provádět zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na
území České republiky. Tyto zkoušky začala škola nabízet od února 2009. Ve školním roce
2019/2020 konalo zkoušku celkem 90 cizích státních příslušníků. Celkem bylo vydáno 64
Osvědčení o znalosti českého jazyka. Z celkového počtu konalo zkoušku bezúplatně na
základě Poukazu celkem 64 cizinců.
V posledních letech bylo zaznamenáno výrazné snížení počtu zájemců o zkoušku
z českého jazyka za účelem získání trvalého pobytu. Na základě poklesu počtu zájemců došlo
ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke snížení počtu vypisovaných
termínů, z původních 5 za měsíc na 3 termíny a od roku 2019 jsou vypisovány pouze 2
termíny, jeden v sobotu a jeden ve středu. Mění se i státní příslušnost cizinců, z vietnamské
na ruskou, ukrajinskou, mongolskou. Zájem o zkoušku mají i občané z Kosova, Bosny a
Hercegoviny, Srbska, Izraele, Kazachstánu. Při pořádání zkoušek škola úzce spolupracuje
s cizineckou policií ČR. Před každou zkouškou jsou kandidáti zkontrolováni příslušníky
cizinecké policie.
The ESOL Pretesting centre University of Cambridge ESOL, Examination – škola v oblasti
rozšíření jazykových vědomostí nabízí možnost složení PET pretestů pro žáky třetích a
čtvrtých ročníků. Tyto testy jsou neocenitelnou zkušeností pro žáky při přípravě na státní
maturitní zkoušku. Ve školním roce se těchto testů zúčastnilo celkem 50 žáků 3. ročníků.
Testovala se úroveň B2 (maturita B1). Testů se zúčastnilo 50 žáků s 50% úspěšností ve čtení
a 32% úspěšností v gramatice a slovní zásobě.
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M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ
V rámci programu podpory odborných praxí škola již několik let spolupracuje s Úřadem práce
ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a Bundesagentur für Arbeit, Annaberg-Buchholtz.
Na základě pohovorů bylo ze školy vybráno v rámci Interregionální burzy pracovních
příležitostí 7 žáků z 3. ročníku na pracovní stáž v Rakousku s cílem zdokonalení se
v německém jazyce.
Tato akce je podporována finančními prostředky programu EU pro zaměstnanost a sociální
inovace „EaSI“ (2014-2020.
Ve školním roce 2019/2020 se škola úspěšně zapojila do projektu Erasmus+ Partnerství škol
- Výzva 2019 Climate change and environmental protection in Europe an context (č.
projektu 2019-1-DE03-KA229-059587_6).
Projekt Erasmus + pomůže školám změnit environmentální myšlení a chování lidí a ukázat
ekologický způsob myšlení. V rámci programu budou učitelé i žáci provádět vzdělávací
aktivity, v nichž se seznámí s vhodnými projekty, které se zabývají udržitelným životním
stylem a ochranou životního prostředí v různých partnerských zemích. Navštíví také
ekologické společnosti v této oblasti, aby od nich načerpaly poznatky, jak rozvíjet ekologické
koncepce.
Od 11. do 14. listopadu 2019 proběhlo první setkání učitelů šesti škol ve Stockholmu. Setkání
žáků z partnerských škol z Německa, Španělska, Slovenska, Švédska a Nizozemska byla zatím
odložena a budou řešena pomocí on-line konferencemi.
Na projekt bylo vyčleněno celkem 124 020 €, z toho škola obdrží 19 710 €.

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
V průběhu školního roku byl s odborovou organizací projednáván Dodatek č. 4 ke Kolektivní
smlouvě. V zásadách pro tvorbu a čerpání FKSP bylo projednáno zvýšení příspěvku na
rekreaci a zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.
Další partneři:
Občanský spolek rodičů, žáků, a přátel školy při Obchodní akademii, Vyšší odborné škole
cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Bezručova 17, Karlovy
Vary
Školní samosprávy při SŠ a VOŠ.
Podniky cestovního ruchu (cestovní kanceláře, hotely, infocentra, muzea, hrady apod.), kde
žáci a studenti absolvují krátkodobé a dlouhodobé praxe.
Institut VŠFS, který zajišťuje pro studenty stáže u zaměstnavatelů, bilanční diagnostiku,
odborné semináře.
Magistrát města Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice
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Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 a finanční rok 2019 byla předložena
a schválena školskou radou dne 30. 9. 2020.

Karlovy Vary 30. září 2020

Mgr. Pavel Bartoš
ředitel školy
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